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Uitnodiging
Themabijeenkomst ‘werken en onderwijs’

PROJECT B2030, demografie en leefbaarheid

Themabijeenkomst ‘werken en onderwijs’
Dinsdag 10 juni 2014, 19.30 - 21.45 uur
U bent van harte uitgenodigd om onze tweede bijeenkomst over ‘werken en
onderwijs’ bij te wonen. Tijdens de eerste bijeenkomst is gezamenlijk gesproken over
‘wonen en zorg’. Er wordt nog een derde bijeenkomst georganiseerd, die zal gaan
over ‘sport, recreatie en cultuur’.
Achtergrondinformatie
De bevolkingssamenstelling binnen de gemeente Borsele gaat de komende jaren
sterk veranderen als gevolg van vergrijzing (meer aantal ouderen) en ontgroening
(minder aantal jongeren). Daarnaast neemt, weliswaar in beperkte mate en niet
gelijkmatig verdeeld over de dorpen, het aantal inwoners binnen het Borselse
grondgebied af. De gemeente wil inspelen om de verwachte (demografische)
ontwikkelingen om de leefbaarheid binnen de gemeente voor haar inwoners in stand
te houden. Om die reden heeft zij ‘PROJECT B2030, demografie en leefbaarheid’
opgestart.
Afgelopen jaar hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden en is informatie
verzameld. Op basis hiervan zijn mogelijke streefbeelden voor Borsele in 2030
geformuleerd. Deze streefbeelden zullen de richting bepalen voor een verdere
(concrete) uitwerking in actie- en uitvoeringsplannen.
Doel en opzet themabijeenkomst
De themabijeenkomsten zijn met name bedoeld om met inwoners en ondernemers
van gedachten te wisselen of de geformuleerde streefbeelden voor Borsele in 2030
juist en compleet zijn. Tevens horen wij graag ieders idee over acties die kunnen
worden ondernomen om te zorgen dat het prettig leven in Borsele blijft. Als opstapje
worden deze avond, in werkgroepverband, een aantal vragen en stellingen
voorgelegd.
Aanmelden
Als gemeenteraadslid, collegelid en collega bent u van harte welkom. Wel vragen wij
u om u tijdens de avond enigszins terughoudend op te stellen. In verband met de
organisatie van de avond vragen wij u om u vóór 2 juni a.s. aan te melden. Dit kan
door het sturen van een e-mail naar B2030@borsele.nl. Daarbij het verzoek aan te
geven bij welk onderwerp uw interesse ligt (werken of onderwijs). Wij proberen bij de
indeling van de werkgroepen rekening te houden met uw voorkeur.
Meer informatie
Meer informatie over ‘PROJECT B2030, demografie en leefbaarheid’ vindt u op
www.borsele.nl.

